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Το εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας, 
τώρα υπό νέα διεύθυνση του πασίγνωστου 
στην Παροικία ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΑΚΗ. 

Νέο μενού, νέα ορχήστρα  και νέοι 
τραγουδιστές. Για περισσότερες πληροφορίες και 
κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε στο 9557 1256, 

9550 3862 & 0402 117 359

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΑΝΟΣ              ΧΑΡΑ           ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΙΖΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΝΑΞΑΚΗΣ    

(Σάββατο)            (Παρασκευή & Σάββατο)    (Μπουζούκι)
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Βάλλει και ο Ερντογάν κατά Ακιντζί 
«Πολύ ατυχή δήλωση» φέρε-
ται να χαρακτήρισε ο Τούρκος 
Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τις 
δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί στην βρετα-
νική εφημερίδα Γκάρντιαν.
Πηγές της εφημερίδας Μιλλιέτ 
αναφέρουν ότι κατά την ενη-
μέρωση που έκανε ο Τούρκος 

Πρόεδρος στα μέλη της κεντρι-
κής επιτροπής του κόμματός 
του είπε για την δήλωση Ακι-
ντζί ότι είναι «πολύ ατυχής», 
προσθέτοντας ότι «αυτή η κί-
νηση προσβάλλει τους αγώνες 
των πρώην ‘προέδρων’ Ρα-
ούφ Ντενκτάς και Φαζίλ Κιου-
τσιούκ».

«Σ
ήμερα έχουμε 
ένα κράτος. Αυτό 
αντανακλά τη 
βούληση του τ/κ 

λαού. Εμείς δεν είμαστε φυλή. 
Έχουμε ένα κράτος και η βούλη-
ση μας αντανακλάται μέσα από 
τους θεσμούς αυτού του κράτους. 
Συνεπώς, μπορούμε να πούμε 
ότι εμείς είμαστε αυτοί που κυ-
βερνούν αυτό το κράτος αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
καβγαδίζουμε γι’ αυτό. Δεν είναι 
προς όφελος αυτής της χώρας μια 
προσέγγιση και μια γλώσσα που 
βλάπτει την ειρήνη ανάμεσα στις 
κοινότητες. Επομένως, θεωρώ 
πολύ πιο σημαντικό από τη λύση 
του Κυπριακού να υπάρχει ειρή-
νη μεταξύ των κοινοτήτων».
Το «επιτυχημένο» μοντέλο και πο-
λιτική του πρώην ηγέτη  των Τ/κ, 
Ραούφ Ντεντκτάς στις σχέσεις του 
ψευδοκράτους με την Τουρκία 
δήλωσε ότι θα εφαρμόσει ο Κου-
ντρέτ Οζερσάι, ο οποίος δεν έχει 
πάρει θέση στην αντιπαράθεση 
Τούρκων αξιωματούχων με τον 
Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί.
Σε δηλώσεις του στην τ/λ εφη-
μερίδα Χαμπερτζι, ο «υπεξ» και 
υποψήφιος «πρόεδρος» είπε ότι 
αν εκλεγεί θα είναι ο ηγέτης ολό-
κληρης της κοινότητας και θα 
εργαστεί για να διασφαλίσει την 
ειρήνη μεταξύ των δύο κοινοτή-
των. Θεωρεί, είπε, πολύ πιο ση-
μαντικό από τη λύση του Κυπρι-
ακού να διασφαλιστεί η ειρήνη 
μεταξύ των κοινοτήτων.
Αναφερόμενος στις σχέσεις με 
την Τουρκία, ο κ. Όζερσαϊ είπε 
ότι μπορεί να δημιουργήσει υγι-
είς σχέσεις με την Τουρκία που 
είναι στρατηγικός εταίρος των 
Τουρκοκυπρίων λέγοντας ότι 
«σήμερα έχουμε ένα κράτος. 
Αυτό αντανακλά τη βούληση 
του τ/κ λαού. Εμείς δεν είμαστε 
φυλή. Έχουμε ένα κράτος και η 
βούληση μας αντανακλάται μέσα 
από τους θεσμούς αυτού του 
κράτους. Συνεπώς, μπορούμε να 
πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που 
κυβερνούν αυτό το κράτος αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
καβγαδίζουμε γι’ αυτό. Δεν είναι 
προς όφελος αυτής της χώρας μια 

προσέγγιση και μια γλώσσα που 
βλάπτει την ειρήνη ανάμεσα στις 
κοινότητες. Επομένως, θεωρώ 
πολύ πιο σημαντικό από τη λύση 
του Κυπριακού να υπάρχει ειρή-
νη μεταξύ των κοινοτήτων».
Κατά τον ίδιο, ήταν επιτυχημένο 
το μοντέλο και η πολιτική του 
Ραούφ Ντενκτάς όσον αφορά τις 
σχέσεις του ψευδοκράτους με την 
Τουρκία, και είναι υποψήφιος 
γιατί θεωρεί ότι μπορεί να εφαρ-
μόσει παρόμοια πρακτική με 
απώτερο στόχο να μπορέσει να 
επιτευχθεί μια κοινή πολιτική με-
ταξύ Τουρκίας – ψευδοκράτους, 
λέγοντας ότι σήμερα υπάρχει μια 
βαθιά πολιτική και διπλωματική 
κρίση με την Τουρκία. 
 
Εναντίον του Ακιντζί 
και ο Ντερβίς Έρογλου
Στο μεταξύ σε δηλώσεις στο 
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων 
Ντεμίρορεν, ο πρώην ηγέτης 
των Τ/κ, Ντερβίς Έρογλου κα-
τηγόρησε τον Μουσταφά Ακιντζί 
ότι με τις δηλώσεις του στην The 
Giuardian εβλαψε και μόλυνε τις 
αδελφικές σχέσεις της Τουρκίας 
με το ψευδοκράτος.
Βρίσκεται στην πολιτική από το 
1974, είπε, και δεν είδε ποτέ 
την Τουρκία να σκέφτεται το 
θέμα της προσάρτησης της Κύ-
πρου, ούτε και άκουσε ποτέ την 
Τουρκία χρησιμοποιεί έστω και 
μια έκφραση γι’ αυτό. Έχω συνα-
ντηθεί πολλές φορές ανέφερε ο 
Έρογλου, με διάφορους ηγέτης 
της Τουρκικής Δημοκρατίας και 
δεν άκουσα από κανέναν Τούρ-
κο κρατικό αξιωματούχο να κά-
νει αναφορά σε προσάρτηση.
Για τις δηλώσεις Ακιντζί, ο Ντερ-
βίς Έρογλου είπε ότι «δεν ήταν 
αναγκαίο να αρχίσει αυτή τη διέ-
νεξη ο Ακιντζί καθώς μπαίνει σε 
προεκλογική εκστρατεία». Υπο-
στήριξε δε ότι ο κ. Ακιντζί δημι-
ούργησε αυτή τη διαμάχη για να 
την χρησιμοποιήσει ως εργαλείο 
και να κερδίσει πλεονέκτημα 
εν΄όψει των «προεδρικών εκλο-
γών». Ωστόσο εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι αυτές οι εκλογές θα 
είναι δύσκολες για τον Μουστα-
φά Ακιντζί.

Μοντέλο Ραούφ Ντενκτάς στις 
σχέσεις Τουρκίας – Τ/κ, δηλώνει 
ότι θα ακολουθήσει ο Οζερσάι
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